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Lạng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2018 

  
     Kính gửi:    

- Sở Giao thông vận tải; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
 Xem xét Báo cáo số 817/BC-SGTVT ngày 18/4/2018 của Sở Giao thông vận 
tải về việc báo cáo đánh giá kết quả thi công thí điểm sử dụng bê tông thương 
phẩm trong xây dựng mặt đường giao thông nông thôn, đồng chí Lý Vinh Quang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
 1. Đồng ý nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải về đánh giá kết quả 
thi công thí điểm sử dụng bê tông thương phẩm trong xây dựng mặt đường giao 
thông nông thôn và các đề xuất, kiến nghị cụ thể: 

a) Đối với các công trình đường trục xã theo Đề án phát triển giao thông 
nông thôn thực hiện theo thiết kế mẫu ban hành tại Quyết định số 604/QĐ-UBND 
ngày 08/5/2014 và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Quyết định số 485/QĐ-UBND 
ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ 
chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 

c) Việc lựa chọn phương án tổ chức thi công (đổ bê tông tại chỗ hoặc bê 
tông thương phẩm) để triển khai thi công cho từng công trình cụ thể do chủ đầu tư 
quyết định lựa chọn thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ và giảm 
giá thành công trình. 
 2. Sở Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh 
trong việc sử dụng vật liệu gia cố đất để cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn 
trên địa bàn tỉnh nhằm giảm giá thành xây dựng, đảm bảo môi trường. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 
- Công ty CP Xi măng Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, VAT. 
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